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Mandag Humlebier + Frøer: laver huse til dramastykket 
Myrer: i gymnastiksalen. 

Tirsdag Larver og Myrer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver: i gymnastiksalen 
Myrer: gåtur i byen. (vi skal tage billeder af børnenes huse) 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20  
Humlebier og Frøer: helteyoga. 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larverne: male til dramastykket 
Humlebier: Tinobog 
Myrer, Frøer, Humlebier: maddag (husk at glemme madpakkerne!) 

Torsdag Larver: maddag – det kolde bord (obs: Ingen madpakker!) 
Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: laver huse til dramastykket. 

Fredag En lille gruppe myrer: Mindfulness/yoga 

 
DRAMAFORESTILLINGEN ”LIVSVILKÅR” NÆRMER SIG. 
Mange børn kan efterhånden teksten til ”Her bor 

jeg”, så den skal helt sikkert nok sidde fast, når den 

store forestilling løber af stablen. 

Humlebier og Frøer er i gang med at lave huse i 

papkasser som skal dekoreres og få hver deres 

særpræg. 

Myrerne skal på tirsdag en tur rundt i byen til deres 

eget hus – vi køre også ud til dem, der bor udenfor 

byen. Her skal der tages billeder af myrerne, der 

står uden denfor deres eget hus/hoveddør. Disse 

billeder skal så bruges i et lille videoklip, der skal 

vise, hvor forskelligt alle bor. 

Larverne er i gang med at lære en sang om at have 

et navn. Dette skal ligeledes optages på video. Vi 

har i år valgt at kun Frøer og Humlebier skal være 

med på scenen og Larver og Myre skal være med i 

form af et videoklip. 



 
 
LARVERNE – UGEN DER GIK 
Vi har været ude at gå en lang tur ned til boldbanen og videre forbi Ommegårdsvej. Vi øvede os i at gå to 
og to med hinanden i hænderne – det kan godt være lidt svært. Vi snakkede om at man skal passe på alle 
bilerne og kigge sig for. Da vi kom tilbage til skolegården fik vi frit løb og det var smaddersjovt. 

 
Vi har lavet larver ud af æggebakker, malet dem og sat øjne og følehorn på. Børnene var meget 
koncentrerede og det var tydeligt at se at de var vilde med det. 
Det er et fantastisk sanseindtryk med farver, konsistensen og berøring med pensler. 
Larverne blev rigtig fine og hænger nu sammen med de malerier, der også blev lavet, rundt omkring i 
vuggestuen. 
 
YOGA 
Helteyoga er kommet rigtig i gang og det er noget, der fanger børnenes interesse med det sammen. Der 
er øvelser, hvor man skal lege spiderman og superman, nogle hvor man skal bruge stokke og nogen, hvor 
man skal ligge ned og høre en historie. 

 
Hele personalet i NaturMusen ved nu også hvad det 
handler om, efter Line og Bodil også lavede en lille 
session i forbindelse med et personalemøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MADDAG I BØRNEHAVEN 
Selvom en del havde glemt at glemme madpakkerne, blev det en god og lærerig oplevelse at have maddag. 
Vi havde indkøbt rugbrød og pålæg, som børnene hjalp med at arrangere. Der blev dækket pænt bord og 
alle måtte nu smøre deres egen mad. 
Det er en vigtig proces at have tid til at prøve at få 
kniven til at makke ret, når smørret eller 
leverpostejen skal fordeles ud over brødet. Når det 
så skal skæres ud og tages op med gaflen, kommer 
øje-hånd koordinationen rigtig på prøve. 

 
Alt for ofte kommer vi voksne til at gøre tingene for 
børnene, men med en god portion tålmodighed fra 
den voksnes side, kan børnene faktisk rigtig meget -  
hvis de får lov. 
 
TAVLE 
 
Husk infotavlerne ved hhv. vuggestuens og børnehavens garderobe kan altid tilgås hjemme fra. 
Vuggestuens infotavle: http://www.naturmusen.dk/tavlevug/index.htm  
Børnehavens infotavle: http://www.naturmusen.dk/tavle/index.htm 
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